
إذا  ؛ةحكام الشرعية مبقتضى الربوبية إلسكات الناس حىت ال حيصل منازعاألاألحكام مبقتضى الربوبية،  ليلتع 

ملاذا توجه  ؛ألنه رب :تقول ؟، ملاذا أحل كذا وحرم كذا؛ألن هذا اهللا رب يفعل ما يشاء :قيل أليش كذا؟ تقول

ألن ذلك مبقتضى ربوبية اهللا،  ؟من البيت املقدس إىل الكعبة إىل املغرب من املغرب إىل املشرق الناس من املشرق

  )) . هللا المشرق والمغرب ((

مبا يثري نعرته على العدو : أن العدو حيتج على عدوه مبا يثري نعرته، العدو عدو حيتج من فوائد اآلية  ومنها 

 ؛ولون ذلك فمن الذي صرفكم عنهعن القبلة كأم يقولون كنتم تت :ما قال )) عن قبلتهم ((لقوله:  زمه؛ويل

فاخلصم  ؟ري شعور اإلنسان حىت يبقى على ما هو عليه وقال باألمس ختتارها واليوم تنكرها وتنبذهاثوهذا قد ي

  .))  اعن قبلتهم التي كانوا عليه ((خصمه ميا يثري نعرته ليقيم احلجة عليه  دائما يهيج

  .))  هللا المشرق والمغرب ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: عموم ملك اهللا عزوجل

وقد مر علينا كثريا بأن كل آية فيها إثبات املشيئة فهي  )) يهدي من يشاء (( ؛ومن فوائدها: إثبات مشيئة اهللا 

  ألن مشيئة اهللا ليست جمرد مشيئة بل هو سبحانه وتعاىل ما يفعل شيئا وال يشرعه إال حلكمة . ؛مقرونة باحلكمة

  .))  يهدي من يشاء (( ؛اهلداية بيد اهللا ومنها: إثبات أن

 )) يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ((طيب اآلية أمامنا  ؛صحة احتجاج اجلربية على القول باجلربومنها:  

  مبخصوص تطبق هذه اآليةال  الطالب:

 ،ألن االحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به ؛نقول اجلربية وإن احتجوا مبثل هذه اآلية فال حجة هلم  الشيخ:

)) القرآن من متكلم واحد، أليس كذلك؟ فمطلقه  أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال اهللا تعاىل: ((

وجمملة يبني يف موضع آخر، بل إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقيد القرآن  ،يف موضع يقيد يف موضع آخر

من نظر بعني أعور، األعور ينظر من جانب العني الصحيحة لكن  ذا ال دليل فيه إالويبينه وخيصصه، واضح؟ فإ

ومن فوائد اآلية: عينني ثاقبتني ما هو بعني واحدة والواجب أن ينظر اإلنسان ب ،من جانب العني العوراء ما يرى

  ؟ ربية هذا باطل متامباطلة ؟ باطلة، االحتجاج باآلية على صحة مذهب اجلإذا بطالن هذه الفائدة  ؛بيان أن

يهدي من  ((ألن أول من يدخل يف قوله:  ؛ومن فوائد اآلية: الثناء على هذه األمة بأا اليت على صراط مستقيم

  . هؤالء األمة الذين تولوا عن بيت املقدس إىل  الكعبة )) يشاء إلى صراط مستقيم

  ؟  . . . شيخ. السبيل الصراط هو املستقيم الطالب:

  نعم هذه تذكر يف التفسري.   الشيخ:

  . طيب إذا من فوائدها: فضيلة هذه األمة بأا مهدية إىل صراط مستقيم



ألن الشرع هو الصراط املستقيم فهو  ؛الشرع ضالل، كما أنه سفه فهو أيضا ضالل ةمعارضومن فوائد اآلية: أن  

   نعم انتهى الكالم على هذه اآلية. ؛جاجو عااهلداية وما سواها ضالل و 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا  قال: (( 

  ) إىل آخره. ) القبلة

ئد هذه اآلية: أن ما اختار اهللا هلذه األمة من استقبال بيته فهو من أجل كوا وسطا، من أجل كوا امن فو 

مثل ذلك االختيار لكم اخرتناكم و أي  )) وكذلك ((لقوله:  ؛حلرامأن تتوىل أيش؟ املسجد ا هلا وسطا اختار اهللا

  فجعلناكم أمة وسطا. 

  لقوله:  ؛ومنها: فضل هذه األمة على مجيع األمم

  )) لتكونوا شهداء (( الطالب:

  ال  الشيخ: 

  وسطا الطالب:

  . خياروسطا أي عدال   الشيخ:

واملراد باألمة هنا أمة  ؛والشهيد قوله مقبول )) على الناسلتكونوا شهداء  ((قوله: ل ؛ومنها: عدالة هذه األمة

ألن هذه األمة أمة  ؛حيث قالوا إن العدل من استقام على دين اهللا فقهق أهل الذومن هنا نعرف ح ؛اإلجابة

وتقبل شهادا إذا استقامت على هذا  ةفتكون شهيد ؛وسط إذا كانت على دين الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم؟ أن العدل من استقام على دين اهللافعليه يؤخذ من هذا حد العدل  ؛الدين وكانت أمة حقيقة

   تكون شهداء على  ((لقوله:  ؛مةاطيب ومن فوائد هذه اآلية: أن هذه األمة تشهد على األمم يوم القي 

  ؟  مل ترفإذا قال قائل كيف تشهد وهي  )) . الناس

  ت،نقول لكنها مسع: الطالب

  طيب صلوات اهللا وسالمه عليه.  ياولد  ،، مسعت عمن خربه أصدق من املعاينةتعلكنها مس  الشيخ: 

 ؛مة، شهيدا علينا بالعدالةاصلى اهللا عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القي ناومن فوائد اآلية أيضا: أن نبي    

   األمة .فضائل هذه  بلغ نعم؟ شهيدا علينا بأنه بلغ، وأيا كان فإنه من أنهوقيل كما مر شهيدا علينا ب

  .))  ويكون الرسول شهيدا عليكم ((قوله: ل ؛ومنها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فالرسول املعهود فيها  ؛من أين تؤخذ؟ ألن أل هنا للعهد وهو خياطب هذه األمة ؛ومنها: أنه ال رسول بعده 

  ويلزم من ذلك أن ال يكون بعده رسوال.  ؛واحد من هو؟ حممد صلى اهللا عليه وسلم



وما  (( من أين نأخذ؟ ؛ومن فوائد اآلية: أن اهللا قد ميتحن العباد باألحكام الشرعية، إجيابا أو حترميا أو نسخا

انتبه، انتبه هلذا إن اهللا قد  )) ن ينقلب علي عقبيهجعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول مم

ابتلي باملال  نواجبه وال ال وهذه حمنة، ألن غالب مبيبتليك، قد يبتليك باملال يعطيك املال ليبلوك، هل تقوم 

 ؛هففضل يف متوله والتصرف فيه وتصري ؛طغى من وجه وشح من وجه آخر، مث اعتدى يف متول املال ،طغى وشح

ريبة وهي أول شيء تقوى اهللا ضوالعلم عليه  ،احذر من أن اهللا قد ينعم عيك بالعلمطيب  ؛مجاعة؟ نعممفهوم يا 

عليك، امتحان من اهللا بعلمك فاعلم أنه حجة  )) فإذا مل ختش إنما يخشى اهللا من عباده العلماء وخشيته ((

نسأل اهللا السالمة وأن يعيننا على ـ كذلك امتحان آخر ألهل العلم أن ال يكتموه   ؛األمر هني اهللا عزوجل ما هو

أن ال يكتموه يف أي مكان حيث دعت احلاجة إىل بيانه من السائل بلسان احلال أو بلسان  ـ بذله وتعليمه

 حاجة إىل بيان السائل بلسان املقال جييء عندك واحد يسألك، والسائل بلسان احلال أن يكون الناس يف ؛املقال

 ي أن يبنيعيعلمين لكن حال الناس تستديقول حكم اهللا يف هذه املسألة، فهو وإن مل يقل بلسان املقال جييء و 

وإذ  ريبة أيضا جيب عليك أن تنتبه هلا ، خشية اهللا بعلمك ثانيا بيان، ((ضيف هذا األمر مفهوم؟ هذه  هلم احلق

يسجل مث يتلى هذا إىل ما ...أنا ما أمسي واحد بامسه ألن عندنا يا ...))  أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب

  احلذرأيضا أقول  اسم الرجل؛ شاء اهللا

  )) وإذ أخذ اهللا (( الطالب: 

)) نعم؟  إذا أنعم اهللا عليك  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه ((   الشيخ:

بالقضاء الشرعي  ،فاملهم أن اهللا يبتلي اإلنسان باألحكام الشرعية وبالقضاء الكوين ؛بعافية هذا أيضا ابتالء

تسهيل أسباب املعصية، ميتحن اإلنسان بتسهيل أسباب املعصية بومر علينا أمثلة من االمتحان  ؛وبالقضاء الكوين

السبت حيث وا عن السمك يوم يف بين إسرائيل يف قضية  ؛وذكرنا مثال يف هذه األمة ومثال يف بين إسرائيل ؛له

ويف هذه األمة ابتالهم اهللا تعاىل وهم حمرمون بالصيد،   ؛ال تأتيهم يسبتونالسبت فصارت تأتيهم شرعا ويوم ال 

ولكن  ؛هخذويأ عليه  يضربهكثري جدا وتناله أيديهم ورماحهم ما حيتاج إىل سهام ميسك الواحد ويصيد بيده 

 ؛خافوه بالغيب ما جاءوه ألنه حرام ـ رضي اهللا عنهم ـ خافوه بالغيب وال ال؟ نعمليعلم اهللا من خيافه بالغيب، ف

براهيم اخلليل بالتكليف بالعبادة، وأعظم امتحان فيما أعلمه ما جرى إل سبحانه وتعاىل قد ميتحن اإلنسان فاهللا

علق من توبلغ معه السعي على أكمل ما يكون  ،ما له غريه ،عليه الصالة والسالم يف ذبح ابنه وحيده ومثرة فؤاده

القلب به، ليس صغريا فيهجر وال كبريا فيستغىن عنه، بلغ معه السعي مبصاحبة املعية باملصاحبة يسعى معه 

ال يرى ئويذهب معه وأمر بأن يذحبه، وافق؟ وافق، االبن واألب، وأسلما هللا رب العاملني، وتله جلبينه على وجهه ل



 ؛، أمر الرسول إن صح احلديث أن توارى الشفار عن البهائم يف حدهازعرى الولد السكني فيفوجهه، أو ال ي

أمور كونية أو باملهم يا إخواين إن اهللا سبحانه تعاىل قد يبتلي اإلنسان  ؛ع ذلك قام اموهذه حمنة عظيمة و 

 ؛رف جودته إال بعرضه على الناروالذهب ال يع؛عند االمتحان يكرم املرء أو يهان، :قيل ألنه كماشرعية ليعلم 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم  ((فالبد من شيء وهلذا قال:  ؛والعود ال يتبني رائحته إال مبس النار

   والعياذ باهللا.ـ ممن ينقلب على عقبيه فريجع  ال ميني وال يسار؛حيث وجه توجه  )) من يتبع الرسول

  هي حمنةوزوجته نه يا شيخ؟. تركه الب  الطالب:

  . .؟ .أي هي حمنة    الشيخ:

  .........؟يف  الطالب:

  ال هذا أخف، أخف بكثري.  الشيخ:

  ؟   . . .هل جيوز  ؟ شيخ الطالب:

هي أقوى من هذا ألا صرب على طاعة اهللا قضية ابراهيم صرب على الطاعة وهذا صرب عن ..ال ال  الشيخ:

  .معصية

  ...؟أكرب من  الطالب:

حبس  ألن ؛من حيث النوع ومن حيث الواقع ...... أيضا حىت أكرب من موسىال وهي أكرب من  الشيخ:

  . ولده بيده عن شهواته أهون من كونه يذبحالنفس اإلنسان 

  :.........؟الطالب

   يعين صعب جدا نسأل اهللا العافية واحلمد هللا على كل حال. الشيخ:

فاهللا  )) لنعلم من يتبع الرسول ((لقوله:  ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلمطيب من فوائد اآلية: أن وجوب إتباع 

  حمنة الناس عليه.ا احتيج إىل ملالرسول واجب وإال  فإتباعإذا  ؛الرسول ونامتحن العباد ليعلم هل يتبع

لتعلموا  ((حميط ؟ علم اهللا حميط بأيش؟ بكل شيء آدم وعلم اهللا  )) لنعلم ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات علم اهللا 

)) وقد سبق لنا إشكال يف هذه اآلية واجلواب  أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما

  .عليه نعم؟ 

  فإا انقالب إىل الوراء. )) ممن ينقلب على عقبيه ((لقوله:  ؛ومنها: أن الردة عن اإلسالم انقالب

 ؛أليس كذلك؟ أي نعم ،احلقيقة هم املخالفون لإلسالم ]رجعينيال[ومنها: أن التقدم حقيقة يف اإلسالم، وأما  

فأي  )) ممن ينقلب على عقبيه ((نقوله من كالم اهللا  ،حنن ما نقول هذا من عند أنفسنا أو انتصارا ألنفسنا



ألن اهللا مسى خمالفة  ؛رجعيالكتاب اهللا وسنة رسوله هؤالء رجعيون نقول بل أنت بملتمسكني واحد يقول للناس ا

الرسول صلى اهللا عليه وسلم انقالبا على العقب وال أبلغ من هذا الرجوع إن اإلنسان يرجع على عقبيه هذا 

   ش الذي وراءه نعم؟.أيما يدري  ـ والعياذ باهللاـ رجوع أعمى 

انت لكبيرة إال على وإن ك ((ومن فوائد اآلية: أن تغيري القبلة شاق، شاق إال على طائفة معينة من الناس  

وهذا كما مر علينا يف التفسري يقع كثريا لإلنسان تشق عليه بعض األوامر الشرعية، واجتناب  )) الذين هدى اهللا

والعلماء اختلفوا أيهما  ؛لكن بتمام اإلميان تزول هذه املشقة وتكون سهلة ؛بعض النواهي الشرعية تشق عليه

املعصية مبشقة، وآخر يفعل العبادة بسهولة ويرتك املعصية بسهولة أيهما أفضل، رجل يفعل العبادة مبشقة ويرتك 

ألن  ؛بل الثاين أفضل :وقال اآلخرون ؛اهد نفسه يتعبجياهد جمألنه  ؛األول أفضل :أفضل؟ قال بعض العلماء

  العبادة كأا امتزجت بدمه وحلمه حىت صارت سجية له ال ينبسط إال ا نعم؟ فما ترون أنتم؟

  أفضل .....؟ األولفعصية تركها مع املشقة أفضل متكون  قد... :الطالب

الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حاال بال شك، حاله أكمل من   الشيخ: 

والثاين حاله أدىن ولكنه يؤجر على جماهدة نفسه على الطاعة وعلى  ؛ألنه مطمئن ويفرح أليس كذلك؟ ،األول

 ؛ألنه يعمل بنور، بنور وإميان ويقني ثبات ؛لكن األول فرق أفضل حاله األول أكمل بكثري ؛ترك املعصية، يؤجر

حىت تكون  شقة رمبا مين اهللا عليه وهو أكرم األكرمنياملقلنا إنه مفضول وله أجر حنن الثاين الذي هذا على أن 

وهذا هو معىن قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون  ؛العبادة يف نفسه سهلة يفعلها بارتياح

يفعل العبادة يف األول مبشقة ويكون عنده نوع من التعب يف تنفيذها قد فاإلنسان  ؛إال هللا، فأىب أن يكون إال هللا

  .، صدق القصد والطلب يسر اهللا له الطاعة حىت كانت سجية لهلكن إذا علم اهللا يف نيته الصدق القصد

ل حال نعم قال ومن فوائد اآلية: إظهار املنة، إظهار منة اهللا عزوجل على من مأك نعم هذا يدل على أن هذا 

أتى بالذين أيضا اسم  ))لكبيرة إال على الذين هدى اهللا  ((من أين نأخذ؟ نسب اهلداية إليه،  ؛هداه اهللا

اهلداية، اإلنسان يرى بنعم وله املنة علينا واحلمد هللا نسأل اهللا الثبات  ؛ن، الذين هدى اهللاملوصول الصريح دون مَ 

أعظم منة من اهللا ا عليه أن هداه لإلسالم، الشك أنه أعظم نعم اهللا من األكل والشرب والنكاح واملسكن وكل 

فأعظم منة من اهللا ا على اإلنسان  ل؛و ز الدنيا هي حياة الدنيا فقط ت ومالذ ؛ واآلخرةألا حياة الدنيا  ؛شيء

ر ا ال مين بدينه على ربه بل يعتقد أن املنة هللا عليه أن هداه حىت عاإلنسان يش منوهذه جيب  ؛أن هداه اهللا

ه هو الذي هداه إليها، وكم من أناس يزداد حمبة هللا عزوجل كلما فعل عبادة أحب اهللا عزوجل لتقربه ا إليه وألن

)) أكثر من يف األرض كلهم  وإن تطع أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهللا ضلوا أليس كذلك؟ ((



أن هداك لإلميان إن هذه  املفإذا جيب على اإلنسان أن يشعر ذا الشعور يا إخواين، تشعر بأن اهللا  ؛ظاملني

)) وهلذا قال اهللا للرسول صلى اهللا عليه  لكبيرة إال على الذين هدى اهللاوإن كانت  أعظم منة من ا عليك ((

قل ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا يمن  اجلواب؟ (( )) يمنون عليك أن أسلموا ((وسلم يف شأن األعراب: 

يمن بل اهللا  (() يف دعواكم أنكم مؤمنون فاعرفوا احلقيقة ) إن كنتم صادقينعليكم أن هداكم لإليمان 

شف الفضل والكرم هو الذي من علينا باهلداية مث يقول يف  )) عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقين

هذه نعم  ؛)) فكأننا حنن الذين أحسنا فأحسن إلينا باجلزاء هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان سورة الرمحن: ((

لكن هذه من منته و  ؛وأحسن علينا آخرا عظيم، مع أن له اإلحسان أوال و آخرا، هو الذي أحسن علينا أوال

)) سبحان اهللا أنت  هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراسبحانه وتعاىل ومن شكره لسعي عبده (( إن 

 ((إذا  ؛احلمد هللاقيقة يف احلهذه منة عظيمة  )) وكان سعيكم مشكورا (( :علينا وتوفقنا له مث تقول به الذي متن

   .))  الذين هدى اهللا إال على وإن كانت لكبيرة

كان وما  ((لقوله:  ؛عمل عامل إذا كان مبنيا على اإلميانأجر ال يضيع  اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ومن فوائد

 ده مسجال قوال كان أو فعال أو همكل عمل تعلمه صادرا عن إميان فإنه لن يضيع ستج  )) اهللا ليضيع إيمانكم

  .))  وما كان اهللا ليضيع إيمانكم (( ) يعملها كتبت حسنة كاملةمن هم بحسنة ولم  ( ؛بالقلب

 ؛وما تضمناه من الصفة وهي: الرأفة والرمحة ؛ومن فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الرءوف والرحيم 

  والصفة.  أمساء اهللا تضمنتهما هذه اآلية فهذان امسان من

مر علينا أن األمساء احلسىن إذا كانت متعدية تتضمن ثالثة  ؛ فإنهاألثرو و األثر؟ نعم، وفيه أيضا هل نقول 

 ؛متعدية تضمنت أمرين فقط مها: االسم، والصفة وإذا كانت غري ؛أمور: االسم، والصفة ،واألثر الذي هو الفعل

، له رمحة اله رمحة يرحم  ؛والرحيم يتضمن االسم والصفة واألثر الذي هو الفعل ؛فاحلي يتضمن االسم والصفة

  ويرسلها إىل من شاء . يرحم ا

لكن  ؛. وهذه عامة))  إن اهللا بالناس لرءوف رحيم ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: إثبات عموم الرمحة لكل الناس

فإن الكفار تشملهم رمحة اهللا تعاىل  إن كان الناس مؤمنني كانت رمحته متصلة خاصة متصلة بالدنيا واآلخرة وإال

وعدله يف اآلخرة، يف اآلخرة جيازون بالعدل والقسط، ويف الدنيا بالفضل واإلحسان ورمبا يعاقبهم اهللا  يف الدنيا

  .إىل هذا؟ طيب )) إن اهللا بالناس لرءوف رحيم (( ؛سبحانه وتعاىل بالعدل

  نعم؟  )) قد نرى تقلب وجهك في السماء ((قال اهللا تعاىل:  

  من الفوائد أن العمل من اإلميان  الطالب:



        ئد اآلية أن العمل من  اإلميان لقوله:امن فو  أن العمل من  اإلميان ؛أي نعم من فوائد اآلية صح الشيخ:

فإا فسرت بالصالة إىل بيت املقدس وهو هذا مذهب أهل السنة واجلماعة أن العمل داخل يف  )) إليمانكم ((

اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها  موجود يف األدلة الشرعية أن العمل من اإلميان، ( هوووجه ذلك،  ؛اإلميان

صلى اهللا  اهللا لو ) هذا كالم رس قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان

صادر عن اإلميان، اإلميان هو لكن وجه ذلك أنه صادر عن إميان، ؛ الشك أنه من اإلميان لعمالف ؛عليه وسلم

وهلذا ال يعد عمل املنافق من اإلميان، السبب؟ عمل املنافق صالته وذكره هللا ونفقاته ما تعد من  ؛الذي أوجبه

أهل السنة واجلماعة يثبتون أن  ؛اإلميان ؟ ألنه منزوع من اإلميان ما هو صادر عن إميان، ليس صادرا عن اإلميان

ذلك املرجئة  يفوخيالفهم  ؛قهم على ذلك املعتزلة واخلوارج، يقولون العمل من اإلميانالعمل من اإلميان، يواف

فهمتم؟ طيب لكن أهل السنة واجلماعة يفارقون املعتزلة واخلوارج يف أن املعتزلة  ،يقولون العمل ليس من اإلميان

لكن  ؛رية عندهم خارج من  اإلميانففاعل الكب ؛واخلوارج يقولون إن العمل من اإلميان لكنه إذا فقد فقد اإلميان

وأهل السنة واجلماعة يقولون ال نسلم لكم  ؛واخلوارج يقولون إنه كافر ؛املعتزلة يقولون إنه يف منزلة بني املنزلتني

مؤمن ناقص اإلميان، أو نقول هو مؤمن ناقص نقول فنقول املؤمن العاصي مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ، أو  ؛هذا

   نعم. ؛اإلميان

  ؟ ))  شهداء (( : يستفاد من  اآلية قبول شهادة األعمى من قوله ؟ شيخ الطالب: 

  سقل واألصم، و األخر  الشيخ:

  ؟ ال أعمى بس الطالب:

فيما ميكنه إدراكه، فيما ميكنه  سال الزم كلهم فاقد احلواس، نقول نعم شهادة األعمى، واألصم، واألخر   الشيخ:

  أعمى يقول شهدت أين رأيت اهلالل نقبله؟كن لو جييء ل ؛إدراكه مقبولة

  ال الطالب:

يب؟ ما نارة فالن وفالن وهم  جسجييء األصم الذي ما يسمع املدفعة عند أذنه يقول مسعت م ؛ما تقبل  الشيخ:

فاملهم إن الشهادة مبنية على  ؛لكن لو جييء األصم  يقول رأيت فالنا يعمل كذا وعيناه سليمتان يقبل ؛تقبل

ما شهد به نعم؟ وهذا راجع إىل األصلني يف   هالعدالة وعلى إمكان ما شهد به كاإلدراك البد من إمكان إدراك

 ((      ))  إن خير من استأجرت القوي األمين ((كل شيء، ترى القوة واألمانة اليت أشار اهللا إليهما يف قوله: 

)) القوة واألمانة لو تأملتموها لوجدمتوها يف كل األعمال، أما  أمين قويلعليه إني و وقال عفريت من الجن 



فاألخرية األمانة ترجع إىل الدين، والقوة ترجع  ؛فالقوة إمكان القيام بالعمل، واألمانة الثقة ؛ركنان يف كل األعمال

  . يام بالعمل الذي هو يدعي ممارستهاإىل إمكان الق

  تهد وله أجر يف هذا جممبا علم من شريعة اهللا فهو و شريعة اهللا  من مبا مسععمال من عمل  الطالب:

  من وين ؟ الشيخ:

  . . .   ؟  )) ليضيع إيمانكملقوله ((  الطالب:

   .باحلق ما نسخ يف وقت عمله هم عملواألم ال   الشيخ:

؟ قوله: القبلة قبلةليسوا على  أمما يدل عليه اللفظ أو ما يدل عليه السياق  )) كانوا عليها ((قوله:  الطالب:

  هم ليسوا على قبلة )) هم عن قبلتهم التي كانوا عليهاما وال ((اليت كانوا عليها، 

ال العمل بالشيء يعترب استعالء عليه، نعم؟ العمل بالشيء يعترب استعالء عليه ؟ ألن فيها استعالء  الشيخ:

   كما تقول: أنت على احلال اليت أنا أخربك نعم؟.استعالء معنويا  

ضالل مع أن ريعة من السفه وأن معارضة الشرع االعرتاض على الشإن . الشيخ سؤاللنسبة الب  الطالب:   

  ؟      سفهداخل يف ال الضالل

عن سفه، هناك  ال السفه أخص من الضالل ألن الضال قد يكون عن جهل به، عن جهل ما هو الشيخ:  

 فة الرشد، وهو يعارض مع علمه، وأماالسفيه يعارض يعين ألن السفاهة هي عبارة عن خمالف ؛ضالل وهناك سفه

   عن جهل .فهو الضالل 

  ؟)) وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم ((من الالم  يف قوله:  اثبات احلكمةتؤخذ  الطالب:

إثبات احلكمة هللا ، إثبات احلكمة تؤخذ  )) وما جعلنا القبلة (( قوله: أيضا يفنعم نعم يف هذه اآلية  الشيخ: 

ألن الالم هنا للتعليل وهذا هو الصحيح وقد مر علينا أن بعض النحويني يقولون إن  )) إال لنعلم ((من قوله: 

   الالم هنا ليست للتعليل لكنها للعاقبة معىن إال أننا قد علمنا .

                                      ؟  القيامةتقبل هلم شهادة يوم  هلسقني يف هذه األمة الذين فاال ؟ شيخ الطالب:

  أو غفر اهللا هلم نعم؟  ؛ظاهر ما تقبل شهادم إال إذا ماتوا على العدالة قبلتالما هو بالظاهر  الشيخ:

  ؟ ) القيامة يوم شفعاء وال شهداء يكونون ال اللعانين إن هناك حديث ورد ( الطالب:

  نعم يا غامن  إال . القيامةيوم شهداء وال شفعاء  وننعم ال يكون  الشيخ:

  ....؟الطالب: 



قلنا األول شهيدا عليكم بتوثيقكم فتكون لكم،   ؛ يف التفسري واآلن ذكرنا بالرأينيذكرنا فيها رأيني  الشيخ:

  الثاين لكم؟ ؛وذكرنا شهيدا عليكم بإبالغكم أنه أبلغكم فيكون شاهدا لنفسه على غريه

  .........؟ الطالب:

   )) قد نرى تقلب وجهك في السماء ((ال ال األوىل مبعىن لكم، املعىن األول مبعىن لكم  الشيخ: 

  ))  فلنولينك (( الطالب:

   نعم. الشيخ:

فاجلملة  ؛ة للقسموطئم )) فلنولينك ((والالم يف قوله:  ؛لتفريعل)) الفاء ذكرنا أا  افلنولينك قبلة ترضاه (( 

وأتى ا بصيغة العظيم  )) فلنولينك ((والنون،  ،والالم ،إذا مؤكدة بثالث، بثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر

املعىن: فلنجعلنك تتوىل ))  فلنولينك ((وقوله:  ؛ألنه سبحانه وتعاىل عظيم، فالنون هنا للعظمة )) لنولينكف ((

 فلنولينك ((وقيل إن املعىن  ؛وعلى هذا فتكون الكاف مفعوال أوال وقبلة مفعوال ثانيا ؛، فلنجعلنك تتوىل قبلةقبلة

نزع اخلافض أي فلنحولنك إىل  قبلة، إىل قبلة منصوبا ب )) قبلة ((وعلى هذا املعىن يكون قوله:  ؛فلنحولنك ))

 )) قبلة ((وقوله:  ؛معىن القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه اإلنسان وجهه )) قبلة ((مفهوم؟ وقوله:  اترضاه

أي تطمئن إليها وحتبها وتقبلها نعم؟ والرسول عليه الصالة والسالم  )) ترضاها ((نكرت للتعظيم، قبلة، وقوله: 

  . هذا لكنه حيب أن يصرف إىل الكعبة قبل هذا و 

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول  ((هذه املقدمة  قال اهللا تعاىل بعد أن قدم

 ؛وله استقبله، استقبل بوجهك )) شطر المسجد الحرام فول وجهك (( )) وجهك شطر المسجد الحرام

واملراد بالشطر هنا اجلهة، يعين جهة  ؛وشطر مفعول ثاين ،، وجه مفعول أول)) فول وجهك شطر ((وقوله: 

ألن البدن يئته  ؛املراد به أيضا مجيع البدن )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((وقوله:  ؛املسجد احلرام

املسجد يف األصل  )) شطر المسجد ((وقوله:  ؛وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار مجيع البدن مستقبال هلا

 ؛د للسجودعواملسجد املكان امل ؛د بالفتحد مكان السجود، مسجَ إن املسجد، إن املسجِ  :وقيل ؛سجودمكان ال

املكان املبين املعد للسجود يسمى مسجد بالكسر، وأما املكان الذي أن فيكون بينهما فرق، بينهما فرق هو 

احلرام صفة مشبهة من احلرم وهو املنع،  )) المسجد الحرام ((وقوله:  ؛سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد

واملراد به أيش؟ املراد باملسجد احلرام هنا  ؛ومسي حراما ألنه مينع فيه من أشياء ال متنع يف غريه وألنه حمرتم معظم

   ؛من البناء املعروفة االكعبة وما حوهل



قوله عن اخلطاب للنيب عدل عن  )) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ((وقوله:  

ألنه ألن خطاب  )) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ((عليه الصالة والسالم إىل اخلطاب ألمته فقال: 

ونظري  ؛النيب صلى اهللا عليه وسلم خطاب له ولألمة إذ أنه إمام، واخلطاب إذا وجه لإلمام فهو خطاب له وألمته

فهكذا اخلطاب املوجه للرسول  ؛كذا املعىن اجته ومن يتبعك من اجلنود  ذلك أن الوزير مثال يقول للقائد اجته إىل

))  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ونظري هذا قوله تعاىل: (( ؛صلى اهللا عليه وسلم يكون له ولألمة

على أنه إن كانت هذه  ؛ألن احلكم له وألمته )) ذا طلقتمإ ((فخاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم أوال، مث قال: 

ألمة ألنه ال ميكن أن يقع ا)) فإمنا وجه اخلطاب إىل  من بعدال يحل لك النساء  اآلية بعد نزول قوله تعاىل: ((

هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية  )) وحيثما كنتم ((قال:  ؛من الرسول عليه الصالة والسالم طالق، نعم

ولكنها يف القرآن ال تغري.  ؛وجيوز يف غري القرآن أن تقول: حيث كنت ؛زيدت عليها ما لفظا ال معىن للتوكيد

 الشرط، أين جواب الشرط يا حسني؟  هذا فعل  )) كنتم ((وقوله: 


